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Detta är en individuell examen och skall således lösas av dig som student själv utan hjälp
av andra personer. Detta innebär att det inte är ok att kommunicera med andra personer un-
der tentans gång. Undantaget är personalen som bemannar tentan. Nedan följer en lista på
alla tillåtna hjälpmedel och ett par exempel på otillåtna hjälpmedel. Om du är osäker, fråga
kursledare innan tentan.

Tillåtna hjälpmedel under tentan:

• Anteckningar

• Rubydokumentationen samt dokumentation av särskilda ramverk och verktyg

• En valfri rubybok

Exempel på otillåtna hjälpmedel:

• Messageboard (så som stackoverflow)

• Att söka fram dellösningar på internet med en sökmotor

• All form av kommunikation med andra personer

Alla källor du använder skall dokumenteras i koden. Om du exempelvis använder en bit
kod från rexml-dokumentationen eller en rubybok så skall detta dokumenteras i din lösning,
förslagsvis med kommentarer i koden.

Du skall under tentan synas i bild och ha ditt ljud på så att du kan höra våra instruktioner.

Hjälp under tentan

Hjälp under tentan kan man få i zoom. Man trycker då på knappen Ask for help
¯

och kommer
inom kort då att bli flyttad till ett privat hjälprum. Om det under tentan uppstår en situation som
inte går att lösa på detta sätt, zoom kanske crashar exempelvis, så kan man ringa kursledaren
på nummer: 013 - 28 57 71

Paus och toalettbesök

Man som student ha behov av att besöka toaletten under tentans gång eller ta en paus av andra
anledningar. Man ber då om hjälp i zoom (se ovan) och informerar hjälparen i hjälprummet om
att man kommer gå på toaletten.
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Få tag i uppgifterna

Ett mail med instruktioner om hur man hämtar tentan kommer skickas ut en kort tid innan skrivti-
den på tentamen börjar. Uppgifterna kommer bestå av en praktiskt del och en teoretisk del. För
full poäng behöver både den praktiska och teoretiska delen lösas fullständigt.

Skicka in din lösning

Du kommer under tentamen olika delar via sendlab:
https://www.ida.liu.se/sendlab/student/send?code=tdp007tenta20200618

1. Du skall skicka in en fil där du bekräftar att du läst reglerna i detta dokument och tänker
följa dem, detta kan du göra när som helst under skrivtiden, förslagsvis direkt i början så
att du inte glömmer bort det. Det räcker att skriva någonting i stil med följande: Jag har
läst och lovar att jag kommer följa/har följt reglerna i samband med denna tentamen.

2. Du ska sedan skicka in dina lösningar på de olika uppgifterna genom sendlab när du är
färdig med dina lösningar. Kom ihåg att skicka med alla relevanta filer för din lösning.

Betygssättning

Följande poänggränser gäller för betygssättningen på tentamen:

Betyg Poäng

U < 20
3 >= 20
4 >= 27
5 33-40

Var beredd på att förklara din kod

Vi kommer vid behov kontakta studenter efter tentamen för ställa frågor om din lösning. Detta
kan vara för att reda ut ett gränsfall i betygssättningen eller för att göra en kontroll av att du har
skrivit och förstår din lösning.
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